Medlemsvillkor Nudging Sweden
Nätverket Nudging Sweden drivs av A Win Win World. Genom er organisations medlemskap
i Nudging Sweden tar ni del av informationsutskick som ger er nyheter, forskningsnytt,
inbjudningar, erbjudanden och möjlighet till medverkan i de aktiviteter som Nudging
Sweden och A Win Win World arrangerar.
______________________________________________________________________________

1. Medlemskap
Här kan du läsa om villkoren i Nudging Swedens medlemskap.
1.1 Medlemskap i Nudging Sweden beviljas endast till juridiska personer. Privatpersoner
kan inte bli medlemmar.
1.2 Medlemskap i Nudging Sweden kostar enligt följande:
• Idéburna organisationer utan vinstsyfte
5 000 kr/år
• Företag/organisation, upp till 10 anställda
5 000 kr/år
• Företag/organisation, fler än 10 anställda
10 000 kr/år
• Kommun, region, myndighet eller annan offentlig verksamhet
10 000 kr/år
Moms tillkommer med 25%.
1.3 Medlemsavgiften faktureras årsvis med 30 dagars betalningsvillkor.
1.4 Medlemsavgiften kan komma att ändras varpå alla befintliga medlemmar ska få ett mail
med information om den nya medlemsavgiften och hur ändringen påverkar dem, senast 60
dagar före nästkommande årsperiod träder i kraft.
1.5 Medlemskapet löper årsvis tillsvidare. Uppsägning ska ske via epost till
anna.strannegard@nudgd.se senast 30 dagar före nästkommande årsperiod inleds. T.ex. om
ni blev medlemmar 1 januari 2020 och inte vill att medlemskapet förnyas för 2021 behöver
skriftlig uppsägning via epost vara Nudging Sweden tillhanda senast den 2 december 2020.
1.6 Eventuella ej utnyttjade månader eller medlemsförmåner återbetalas ej.
1.7 När du ingår medlemskap skickas all information om medlemskapet till den angivna
kontaktpersonens e-postadress.
1.8 Medlemmen är själv ansvarig för att hålla sig uppdaterad om villkoren och innehållet i
Nudging Sweden. Dessa finns alltid tillgängliga på: https://www.nudgingsweden.org
1.9 Registrering av medlemskapet innebär att medlemmen accepterar medlemsvillkoren till
Nudging Sweden.
1.10 Nudging Sweden förbehåller sig rätten till att avsluta medlemskapet vid missbruk av
medlemskapet.
______________________________________________________________________________

2. ÖVRIGT
Här kan du läsa övrig information i Nudging Swedens medlemsvillkor.
2.1 Nudging Sweden är en onlinebaserad tjänst. Kommunikation med medlemmarna sker
därför primärt via Internet, sociala medier och e-post.
2.2 Nudging Sweden kommer att använda registret eller databasen till att skräddarsy relevant
information, marknadsföring och marknadskommunikation till medlemmarna.
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2.3 Förbehåll för publicerat material och ändringar av fördelar, rabatter och priser.
2.4 Medlemsvillkor och servicefördelar kan förändras. Uppdaterade regler finns alltid
tillgängliga på https://www.nudgingsweden.org.
2.5 Nudging Sweden förbehåller sig rätten till att ändra eller avsluta medlemskap utan
föregående varsel eller kompensation.
2.6 Vid avslutande av medlemskapet kommer upplysningar om medlemmen att raderas
från medlemsdatabasen.
2.7 Vid ändring av namn, adress, e-mail eller telefonnummer ska medlemmen informera om
detta skriftligen via e-post till anna.strannegard@nudgd.se för att Nudging Sweden skall ha
uppdaterad information om medlemmen.
2.8 Genom att godkänna dessa medlemsvillkor i samband med medlemsansökan samtycker
medlemmen till att Nudging Sweden har rätt att lagra medlemsupplysningar och information
för användning i marknadsföring och kommunikation per post, e-post, telefon, sociala
medier eller sms.
2.9 Personuppgifterna som är registrerade kommer endast att behandlas och lagras för att
kunna ge information om och administrera medlemskapet, och för att kunna koordinera
erbjudanden och aktiviteter med Nudging Sweden samarbetspartners.
2.10 Tvister gällande medlemsvillkoren avgörs enligt svensk lagstiftning. Tvister avgörs vid
svenska domstolar.
För frågor om medlemsvillkoren är du välkommen att maila till anna.strannegard@nudgd.se
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